کوره الکتریکی (جهت اندازهگیری دوده و فیلر در پالستیکها)

ASTM D1603
ISIRI 7175-2

قابلیت و ضرورت
جهت مقاوم نمودن لوله و کابل در برابر اشعه ماوراء بنفش نورخورشید ،ماده پالستیکی بایستی حاوی درصد معینی از دوده باشد .بدین منظور باید مقدار
دوده در مستربچ دوده یا گرانول مشکی اندازهگیری شود تا بتوان مقدار دوده را در محصول نهایی در حد بهینه تنظیم نمود .درصد دوده مطابق استاندارد
بایستی %2/25 ± 0/25باشد.

مشخصات فنی
کوره الکتریکی نیمه اتومات
-

قابلیت افزایش دما تا950°C

-

توانایی تنظیم سرعت افزایش دما

کوره الکتریکی تمام اتوماتیك
-

دارای طراحی بسیار زیبا و خوش ساخت

-

دارای چهاربرنامه از پیش تعیین شده مطابق استاندارد ملی ایران و
استانداردهای بین المللی ،جهت انجام آزمون تعیین درصد دوده و فیلر

-

دارای تایمر جهت کنترل زمان حرارت دهی

-

عملکرد کامال اتوماتیك و بدن نیاز به نظارت دائم اپراتور

-

ترموستات از نوع  PIDجهت تنظیم بهتر دمای آزمون

-

مجهز به سیستم کنترل با  LCDتاچ اسکرین رنگی

-

آمپرسنج جهت کنترل سالم بودن هیترها

-

دقت بسیار باالی آزمون به دلیل قرار گرفتن ترموکوپل در داخل لوله کوارتز و
در نزدیکترین فاصله با نمونه مورد آزمون طبق استاندارد (قابلیت منحصر به
فرد)

تجهیزات جانبی
-

کپسول گاز ازت ژاپنی با خلوص % 99/999

-

مانومتر و روتامتر جهت تنظیم دبی گاز ازت با دقت ±

-

0.2 Lit/min
لوازم شیشه ای شامل لوله استوانه ای از جنس کوارتز و
لوله  Uشکل و  Trapاز جنس پیرکس ساخت کمپانی
 Zeissآلمان

-

قابلیت عملکرد کوره در دماهای استاندارد  650 ،600 ،550و  900درجه جهت

انجام آزمون های تعیین درصد دوده و فیلر با دقت  1درجه سلسیوس
-

مجهز به سیستم تزریق هوای فشرده با سرعت و دبی مناسب جهت تسهیل در
آزمون درصد فیلر و همچنین خنك سازی سریعتر کوره

تجهیزات جانبی
-

کپسول گاز ازت گرید  5و تجهیزات انتقال ،تنظیم ،خالص کننده و خشك کننده
گاز نیتروژن

-

قایقك سرامیکی

-

مانومتر و روتامتر جهت تنظیم دبی گاز ازت با دقت ± 0.2 Lit/min

-

مواد شیمیایی شامل پیروگالول ،هیدروکسید پتاسیم و

-

لوازم شیشه ای شامل لوله استوانه ای از جنس کوارتز و لوله  Uشکل و  Trapاز

سیلیگاژل ساخت کمپانی MERCK
-

دسیکاتور

جنس پیرکس
-

قایقك سرامیکی

-

مواد شیمیایی شامل پیروگالول ،هیدروکسید پتاسیم و سیلیگاژل ساخت
کمپانی MERCK

-

دسیکاتور

